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چکیده
به منظور مطالعه اثر سن نشا و تراکم گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (رقمم صمدری)
آزمایشی مزرعهای در مرکز تحقیقات کشاورزی اردوخان اسمتان همرات افغانسمتان (طمو
جغرافیایی " 22° 88' 93و عرض جغرافیایی " )99° 22' 93در سا زراعی  8932-39انجمام
شد .آزمایش به صورت کرتهای خرد شده (اسپلیت پالت) در قالب طرح بلوکهمای کامم
تصادفی در  9تکرار انجام شد .سن نشا در سه سطح شام ( 92 ،22و  92روز) به عنوان عام
اصلی وتراکم کاشت درچهار سطح شام ( 22 ،89 ،89و  99گیاه در متمر مربم ) بمه عنموان
عام فرعی در نظر گرفته شد .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سن نشا بر تعداد پنجه
درگیاه ،تعداد دانه درخوشه و عملکرد دانه و اثر تراکم گیاه بر تمام صفات جز وزن هزار دانمه
معنیدار بود .اثر متقاب دو عام بر هیچ یک از صمفات تماثیر معنمیدار نداشمت .مقایسمه
میانگین صفات نشان داد ،بیشترین تعداد دانه در خوشه و عملکرد دانه در هکتمار در سمن
نشای  92روز به دست آمد .همچنین بیشترین تعداد پنجه درگیاه ،تعداد پنجه بارور ،تعمداد
دانه در خوشه و درصد دانه پموک در تمراکم  89گیماه در متمر مربم و بمانترین عملکمرد
بیولوژیک ،شاخص برداشت و عملکرد دانه در هکتار در تراکم  99گیاه در مترمربم حاصم
شد .بر اساس ضریب همبستگی ساده صفات ،عملکرد دانه دارای همبستگی مثبت و معنمی-
دار با عملکرد بیولوژیک ،تعداد پنجه بارور در گیاه و تعداد دانه در خوشه بود.
واژههای کلیدی :اجزای عملکرد ،درصد دانه پوک ،ضرایب همبستگی ،عملکرد دانه
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مقدمه
از میان غالت دانهریز ،برنج پس از گندم مهمترین منبع غذایی انسان بوده و غذذای الذلی حذدود نیاذی از مذردم
جهان و اغلب مردم کشورهای آسیایی را تشکیل میدهد .سطح زیر کشت ایذن مصوذول در جهذان در حذدود 141/5
میلیون هکتار میباشد ( .)22سطح زیر کشت برنج در افغانستان حدود  111هزار هکتار با تولید سذالیانه حذدود 352
هزار تن میباشد که در  11استان (ایالت) کشت میشود .سطح کشت این مصوول در استان هرات نیز کاذی بذیا از
 3هزار هکتار است .میزان مورف سالیانه برنج در افغانستان حدود  512هزار تن میباشد.
به کار گرفتن روش های لصیح مدیریت زراعی از عوامل موفقیت تولید هر مصوولی از جالذه بذرنج مذیباشذد .در
بین این عوامل ،مدیریت نشای برنج و تراکم مطلوب از مهمترین عوامل زراعی موثر بر عالکرد مصسوب میشود .اغلب
ارقام برنج به سن نشا در زمان انتقال به زمین اللی حساس بوده و استقرار اولیه در زمذین الذلی بسذتگی زیذادی بذه
انتخاب لصیح سن نشا دارد ( .)21 ،21هاچنین بسیاری از لفاتی که در عالکذرد گیذاه مذوثر هسذتند ماننذد ت ذداد
پنجه ،طول خوشه ،ت داد دانه در خوشه و وزن هزار دانه در ارقام مختلف میتوانند تصت تاثیر سذن نشذا قذرار گیرنذد
( .)13زیرا انطباق مناسب مراحل حساس فنولوژیک گیاه با عوامل اکولوژیک مانند طول روز و متوسط دمذای مناسذب
حائز اهایت فراوان است و نقا مهای در بهبود لفات فوق و در نتیجه افزایا راندمان تولید دارد (.)4
کشاورزان گیاهچههای برنج را در سنین مختلف نشا میکنند ،اما نشاهای با سنین  25تا  52روز م اولتذر اسذت
( .)23نتایج تصقیقات در این زمینه نیز متفاوت میباشد .اما در اغلب گزارشها دامنهای از  22تا  42روز سن نشذا بذه
عنوان سن مطلوب تولیه میشود ( .)5به عنوان یک الل کلی و بر اساس نتایج اکثر پژوهاهای انجذام شذده ،اغلذب
مصققان م تقد هستند نشاهای جوانتر نسبت به نشاهای مسنتر بهتر میتوانند خودشان را با شرایط مصیطی تطبیق
دهند ( .)19پرامانیک و برا ( )21م تقد هستند رشد سریعتر ،توس ه برگها ،تولیذد پنجذههذای بیشذتر و بهذرهگیذری
مناسب از منابع مصیطی سبب افزایا عالکرد دانه در نشاهای جوانتر در مقایسذه بذا نشذاهای مسذن مذیگذردد .در
مقابل ،نتایج تصقیقات زیادی حاکی از آن است که عالکرد و اجزای عالکرد برنج با افزایا سن نشذا کذاها م نذی-
داری مییابد (.)22،21
تراکم مناسب یکی از عوامل بسیار مهم رسیدن به حداکثر عالکرد کای و کیفی تاذام مصوذو ت زراعذی اسذت.
زیرا مصوو ت زراعی جهت رشد و تامین نیازهای غذایی به شدت بذه درجذه حذرارت ،تذابا خورشذیدی ،رطوبذت و
حاللخیزی خاک وابسته هستند .به هاین دلیل ،تراکمهای پایین ماکن است حذداکثر دسترسذی بذه ایذن عوامذل را
مصدود و به نوعی سبب هدر رفت منابع شود و تراکمهای با تر از حد مطلوب سبب افزایا رقایت درون گونهای و در
نتیجه کاها رشد و عالکرد گیاه گردد .بنابراین ت یین تراکم مناسب جا یت گیاهی در واحد سطح برای رسیدن بذه
حداکثر عالکرد ضروری است ( .)14اغلب نتایج پژوهاها در این زمینه حاکی است که با افزایا تراکم تا حد م ذین
لفاتی مانند ت داد پنجه بارور و یا ت داد دانه در خوشه کاها ،ولی به دلیل افذزایا ت ذداد خوشذه در واحذد سذطح،
عالکرد افزایا مییابد .مبور و هاکاران ( )18با مطال ه تراکمهای مختلف در برنج مشذاهده کردنذد کذه بذا افذزایا
تراکم از  11بوته به  44بوته در متر مربع ت داد کل پنجه بارور در گیاه کاها ولی به علت افذزایا ت ذداد خوشذه در
واحد سطح عالکرد دانه افزایا یافت .هاچنین مرادپور و هاکاران ( )11دریافتند با افزایا تراکم از  11به  19گیذاه
در مترمربع عالکرد دانه برنج افزایا یافت .خدادادی با نقیبی و هاکاران ( )3در بررسی اثذر دو تذراکم کاشذت  42و
 122گیاه در متر مربع حالل از آرایا کاشت  11/5×15و  12×9/3سذانتیمتذر مربذع و  1و  3نشذا در هذر ک ذه بذر
عالکرد دانه برنج ،بیشترین عالکرد دانه را در تراکم  122گیاه در متر مربع مشذاهده کردنذد .بذر خذالف ایذن نتذایج،
کاها عالکرد دانه با افزایا تراکم نیز در برخی پژوهاها گزارش شده است .س یدزاده و هاکاران ( )1در مطال ه 4
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تراکم  1 ،5 ،3 ،1و  8نشا در هر ک ه مشاهده کردند که بیشترین عالکرد دانه شلتوک در تراکم  3گیاه در هر ک ه بذه
دست آمد و با افزایا تراکم عالکرد دانه شلتوک کاها یافت .باید توجذه داشذت کذه در تذراکمهذای بیشذتر از حذد
مطلوب ،کاها وزن بوتهها به حدی است که افزایا عالکرد ناشذی از افذزایا ت ذداد بوتذه در واحذد سذطح خنثذی
میشود (.)12
رشد جا یت در افغانستان ،سبب افزایا تقاضا برای مصوول برنج در آینده خواهد بود .بنابراین بهبذود و افذزایا
عالکرد در واحد سطح بسیار ضروری است .لذا با توجه به عدم اطالعات کافی در منطقه مورد مطال ه ،این پژوها بذا
هدف بررسی اثرات سن نشا و تراکم گیاه در واحد سطح بر عالکرد و اجزای عالکرد برنج رقم لدری در منطقه هرات
افغانستان انجام شد.

مواد و روشها
این پژوها به منظور مطال ه اثر سن نشا و تراکم گیاه در واحد سطح بر عالکذرد و اجذزای عالکذرد بذرنج (رقذم
لدری) آزمایشی مزرعهای در مرکز تصقیقات کشاورزی اردوخان استان هرات افغانسذتان در سذال زراعذی 1381-81
انجام شد .منطقه هرات با طذول جغرافیذایی " ، 12° 11' 48عذر جغرافیذایی " 34° 22' 35و ارتفذا  844متذر از
سطح دریا دارای اقلیم خشک و نیاه خشک با میانگین بارش سا نه  195میلیمتر میباشد.
آزمایا به لورت کرتهای خرد شده (اس لیت پالت) در قالب طرح بلوکهای کامذل توذادفی در  3تکذرار اجذرا
شد .سن نشا در سه سطح شامل ( 32 ،22و  42روز) به عنوان عامل اللی وتراکم کاشت درچهذار سذطح شذامل (،13
 22 ،11و  33گیاه در متر مربع) که با تغییر فالله روی ( 22 ،15 ،12و  25سانتیاتر) به دست آمد به عنذوان عامذل
فرعی در نظر گرفته شد.
هر کرت فرعی شامل  4ردیف کاشت با فالله بین ردیف  32سانتیاتر و طول  4متذر و بنذابراین اب ذاد هذر کذرت
فرعی ( )4 × 1/2 =4/9متر مربع بود .فالله هر دو کرت فرعذی از یکذدیگر  12سذانتیاتر ( 2ردیذف نکاشذت) ،فالذله
کرتهای اللی  82سانتیاتر ( 3ردیف نکاشت) و فالله بلوکها (تکرارها) از یکدیگر نیز در حذدود  1/5متذر در نظذر
گرفته شد.
جهت کشت خزانه ابتدا بذور به مدت  49ساعت خیسانده و س س کشت در خزانه به روش غرقاب بر اسذاس سذن
نشا از تاریخ  24فروردین جهت نشاهای با سن  42روز شرو و با فالله  12روز و بر اساس تیاارهای سن نشذا انجذام
شد .مراقبت از نشاها در خزانه مطابق روشهای م اول در منطقه لورت گرفت .انتقال نشاها به زمین اللی در تذاریخ
 4خرداد و به لورت همزمان برای هر  3تیاار سن نشا انجام شد .نشاکاری بذا رعایذت عاذق کاشذت یکنواخذت و بذه
لورت تک نشا انجام گرفت .میزان کود مورفی بر اسذاس تولذیههذای مصذل حذدود  32کیلذوگرم در هکتذار فسذفر
( )P2O5و  12کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص بذود .فسذفر از منبذع دی آمذونیم فسذفات و نیتذروژن پذس از کسذر
نیتروژن موجود در کود دی آمونیم فسفات مابقی از منبع اوره تامین شد .تاامی کود دیآمونیم فسذفات و  42درلذد
اوره در مرحله کاشت نشاها در زمین اللی به خاک اضافه شد .مابقی کود اوره 35 ،درلذد در مرحلذه پنجذهزنذی22 ،
درلد در مرحله قبل از خوشه و  5درلد در مرحله خوشهدهی به لورت سرک استفاده شد .در طول دوره رشد گیذاه
د ر خزانه و زمین اللی آفت و یا بیااری خالی که نیاز به مبارزه داشته باشذد مشذاهده نشذد .امذا دو مرحلذه وجذین
دستی علفهای هرز انجام شد.
ت داد پنجهها در گیاه در دو مرحله ،یکی ابتدای ساقه رفتن که پایان مرحله پنجهزنی ف ال میباشد بذرای ت یذین
ت داد پنجه در گیاه و دیگری در زمان برداشت که نشان دهنده پنجههای بارور است در  5ناونه توادفی از دو ردیذف
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میانی شاارش شدند .در مرحله رسیدگی نیز ت داد  5گیاه بذه عنذوان ناونذه توذادفی از دو ردیذف میذانی انتخذاب و
لفاتی مانند ت داد دانه در خوشه ،وزن هزار دانه و درلد دانههای پوک اندازهگیری شذد .بذرای برداشذت نهذایی دانذه
(شلتوک) ،عالکرد بیولوژیک و مصاسبه شاخص برداشت پس از حذف  2/5متر از ابتدا و انتهای دو ردیذف میذانی کذل
سطح ( 3 × 2/1 =1/9متر مربع) برداشت شد .برداشت مصوول در نشاهای  42روز در تاریخ  28شهریور و در نشاهای
 32و  22روز به ترتیب در تاریخهای  12و  22مهرماه انجام شد .دانههای شلتوک بذه روش مکذانیکی جذدا و پذس از
رسیدن به رطوبت حدود  %14توزین و عالکرد دانه شلتوک در هر کرت و نهایتذا" عالکذرد دانذه شذلتوک در هکتذار
مصاسبه شد .بوته های هر کرت نیز جهت خشک شدن و توزین برای مصاسبه عالکرد بیولوژیک بر روی یک پالستیک
به مدت دو هفته در شرایط مزرعه رها شد .پس از اطاینان از خشک شدن بوتهها ،توزین انجام و ب د از اضافه ناذودن
وزن شلتوک برداشت شده از هر کرت به عنوان عالکرد بیولوژیک حالل از آن کرت در نظر گرفتذه شذد و سذ س بذر
اساس عالکرد بیولوژیک در هکتار مصاسبه شد.
جهت مدیریت دادهها ،تجزیه و تصلیل آنها ،رسم شکلها و مصاسبه ضرایب هابسذتگی لذفات از نذرم افزارهذای
 Mstat-cو  Excelاستفاده شد .مقایسه میانگینها به روش آزمون چند دامنهای دانکن در سذطح احتاذال آمذاری 5
درلد انجام شد.

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس در جدول  1آورده شده است .بر اساس این نتایج اثر بلوک بذر عالکذرد بیولوژیذک در سذطح
احتاال  5درلد ،اثر سن نشا بر ت داد پنجه در گیاه در سطح احتاال  1درلد و بر ت ذداد دانذه در خوشذه و عالکذرد
دانه در سطح احتاال  5درلد م نیدار و بر بقیه لفات غیر م نیدار بود .اثر تراکم کاشت بذر ت ذداد پنجذه در گیذاه،
ت داد پنجه بارور در گیاه ،عالکرد بیولوژیک ،عالکرد دانه و شاخص برداشت در سطح احتاذال  1درلذد و بذر ت ذداد
دانه در خوشه و درلد دانه پوک در سطح  5درلد م نیدار بود ولی بر وزن هزار دانه اثر م نیدار نداشت .اثر متقابذل
دو عامل نیز بر هیچ یک از لفات اندازهگیری شده م نیدار نبود.
جدو  -8تجزیه واریانس صفات تحت تاثیر تیماری آزمایش (میانگین مربعات)
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1/13ns

**222/9

**31/43

**115/3

A×B

1

11/15ns

18/25ns

223/1ns

13/2ns

1/11ns

12/15ns

2/422ns

4/91ns

خطا ()b

12

21/19

12/3

451/25

29/18

9/4

1/91

2/435

2/89

11/2

11/1

11/5

11/4

9/3

1/8

12/1

12/1

ضریب تغییرات

 nsغیر م نیدار * ،و ** به ترتیب م نیدار در سطح احتاال پنج درلد و یک درلد آماری
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تعداد پنجه و تعداد پنجه بارور در گیاه
بررسی اثر سن نشا بر ت داد پنجه در گیاه برنج نشان داد که با افزایا سن نشا ت داد پنجه در گیاه کذاها یافذت.
به طوری که میانگین بیشترین ت داد پنجه در نشاهای  22روز و کاترین در نشاهای  42روز مشاهده شد .این تفذاوت
در حدود  25درلد بود .تفاوت میانگین ت داد پنجه در هر سه سن نشا از نظر آماری م نیدار بود (شکل .)1
مطابق نتایج حالل از این پژوها ،کاها ت داد پنجه در گیاه برنج با افذزایا سذن نشذا در مطال ذههذای مت ذددی
گزارش شده است .سرور و هاکاران ( )23بیاترین ت داد پنجه را در نشاهای  12روز نسبت بذه نشذاهای  32 ،22و 42
روز گزارش کردند .هاچنین خیری و مبور ( )4مشاهده ناودنذد کذه بذا افذزایا سذن نشذا ،ت ذداد کذل پنجذه و ت ذداد
پنجههای بارور به ترتیب از  11/13و  11/23عدد در نشاهای  22روز به  12/18و  12عذدد در نشذاهای  42روز کذاها
یافت .سابدی ( )25نیز بیشتر بودن ت داد پنجه در گیاه در نشاهای  22روز نسبت به نشاهای  42روز را گزارش ناودند.

شک  -8اثر سن نشا بر تعداد پنجه در گیاه

مصققین م تقدند افزایا سن نشا سبب میشود که مرحله فنولوژیک پنجهزنذی بذا درجذه حذرارتهذای بذا تر مصذیط
موادف شود .در نتیجه سرعت ظهور پنجه در گیاه افزایا ولی طول دوره پنجهدهی کاها مذییابذد .بنذابراین نشذاهای بذا
سن کاتر در مقایسه با نشاهای با سن بیشتر این مرحله فنولوژیک را در شرایط حرارتی مناسبتری س ری میکنند (.)24
مقایسه میانگین ت داد پنجه و ت داد پنجه بارور در گیاه تصت تاثیر تراکم گیاه نشان داد که تفذاوت میذانگینهذای
این دو لفت در تاام تراکمهای اعاال شده از نظر آماری م نیدار بود .با افزایا تراکم گیذاه در واحذد سذطح ت ذداد
پنجه و ت داد پنجه بارور در گیاه کاها یافت.کاها ت داد پنجه در گیاه در تراکم  33گیاه در متذر مربذع نسذبت بذه
تراکم  13گیاه  32و تفاوت پنجه بارور در حدود  24درلد بود (جدول  .)2کاها ت داد پنجه با افزایا تراکم توسذط
دیگر مصققین نیز گزارش شده است .بزرگی و هاکاران ( )14بیاتذرین ت ذداد پنجذه در گیذاه را در آرایذا کاشذت
 25×25در مقایسه با آرایا کاشت  22×22و  15×15سانتیمتر و مصاذدی و هاکذاران ( )12حذداکثر ت ذداد پنجذه
بارور در گیاه را در کمترین میزان تراکم حالل از آرایذا کاشذت  32×19سذانتیمتذر در مقایسذه بذا آرایذا کاشذت
 32×14 ،32×12و  32×11سانتیمتر مشاهده کردند .سرور و هاکاران ( )23هم بیاتذرین ت ذداد پنجذه بذارور را در
کمترین تراکم کاشت که مورد مطال ه قرار داده بودند گزارش کردند .کاها ت داد پنجذه در گیذاه بذا افذزایا تذراکم
ناشی از افزایا رقابت درون گونهای برای عوامل مصیطی مانند فضا و نور میباشذد کذه در نتیجذه آن میذزان تشذکیل
پنجه کاها و درلد مرگ و میر آن افزایا مییابد.
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جدو  -2مقایسه میانگین صفات مورد بررسی تحت تاثیر تراکم
تراکم
(گیاه در متر مربع)

ت داد
پنجه

ت داد پنجه
بارور

ت داد دانه
در خوشه

درلد
دانه پوک

عاکرد بیولوژیک
(تن در هکتار)

عالکرد دانه
(تن در هکتار)

شاخص برداشت
(درلد)

13

39/4a

22/4a

184/1a

34/1a

21d

3/3d

12/2d

11

31/1c

19/1b

198/1b

33/1b

31/1c

4/18c

14/9c

22

32/2b

19/4b

195 c

33/1b

33/5b

5/19b

11/1b

33

21d

11 c

111/1d

29/9c

38a

9/21a

22/1a

در هر ستون میانگینهای دارای حروف مشترک فاقد نفاوت م نیدار در سطح احتاال پنج درلد آماری هستند.

تعداد دانه در خوشه
تفاوت میانگین ت داد دانه در خوشه تصت تاثیر سن نشا از نظر آماری م نیدار بود .بیاترین ت داد دانه در خوشه
در گیاهانی مشاهده شد که با سن نشای  32روز به زمین اللی انتقال یافته بودند و کاتذرین آن در نشذاهای  42روز
به دست آمد .اختالف بین میانگین ت داد دانه در خوشه در این دو سن نشا در حدود  1درلد بود (شکل .)2
ت داد دانه در خوشه از مهم ترین اجزای عالکرد در مصوول برنج است .تصت تاثیر قرار گرفتن این لذفت بذا سذن
نشا توسط دیگر مصققین نیز گزارش شده است .رمضانی و جاللی ( )5گزارش کردند که ت داد دانه در خوشه گیاهذان
حالل از نشاهای  32روز نسبت به نشاهای  25و  35روز حدود  1/2و  4/1درلد افزایا داشت .فذاروک و هاکذاران
( )15افزایا ت داد دانه در خوشه در نشاهای  29روز را گزارش کردند .اما شوکال و هاکاران ( )24بذیاتذرین ت ذداد
دانه در خوشه را در نشاهای  12روزه در مقایسه با نشاهای  15روز مشاهده کردند.

شک  -2اثر سن نشا بر تعداد دانه در خوشه

بررسی میانگین ت داد دانه در خوشه در تراکمهای مختلف حذاکی از کذاها م نذیدار ت ذداد دانذه در خوشذه بذا
افزایا تراکم بود .بیاترین ت داد دانه در خوشه در تراکم  13گیاه در متر مربع به دست آمد .این افزایا نسذبت بذه
تراکم  33گیاه در متر مربع در حدود  12درلد بود (جدول .)2
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بیشتر بودن ت داد دانه در خوشه در تراکمهای پایین قابل توور و در اغلب پژوهاها گذزارش شذده اسذت کذه بذا
نتایج پژوها حاضر مطابقت دارد .مصادی و هاکذاران ( ،)12سذ یدزاده و هاکذاران ( )1و بزرگذی و هاکذاران ()14
بیاترین ت داد دانه در خوشه را در کمترین تراکم مورد مطال ه گیاه در واحد سطح گزارش کردند .افزایا ت داد دانه
در خوشه در تراکمهای پایین میتواند ناشی از کاها رقابت درون گونهای برای عوامل مصیطی و در نتیجه دسترسذی
بهتر به فضا ،نور و عنالر غذایی جهت انجام فتوسنتز با کارایی بیشتر باشد که در تشکیل و پر شذدن دانذه در خوشذه
موثر خواهد بود.
درصد دانه پوک
در این پژوها این لفت تصت تاثیر سن نشا قرار نگرفت در لورتی که برخی مطال هها در این زمینه تصت تذاثیر
قرار گرفتن درلد دانه پوک با سن نشا را گزارش کردهاند .خیری و مبور ( )4افزایا درلد دانه پوک با افزایا سذن
نشا تا  42روز را مشاهده کردند.
مقایسه میانگین درلد دانه پوک در تراکم گیاه در واحد سطح نشان داد که بیاترین درلد دانه پوک در گیاه در
کمترین تراکم ی نی در تراکم  13گیاه در متر مربع و کمتذرین آن در بذا ترین تذراکم ی نذی  33گیذاه در متذر مربذع
مشاهده شد .اختالف درلد دانه پوک در این دو تراکم در حدود  19درلد بود .اختالف میانگین درلد دانه پذوک در
دو تراکم  11و  22گیاه در متر مربع از نظر آماری م نیدار نبود اما این اختالف با سایر تراکمها م نیدار بود (جذدول
 .)2افزایا ت داد پنجه و پنجه بارور در گیاه در تراکمهای پایین و در نتیجه افزایا میزان دانههای نذارس در پنجذه-
هایی که دیرتر تشکیل شده است میتواند از مهمترین د یل افزایا درلد دانه پوک در تراکمهای پذایین نسذبت بذه
تراکمهای با تر باشد ( .)12در تراکمهای با  ،گیاه دارای ت داد پنجه کاتری بوده و دانهها به طور عاذده در سذنبله-
های ساقههای اللی تشکیل میگردد به هاین دلیل از رسیدگی یکنواختتری برخوردار هستند.
بر خالف نتایج حاضر مصادی و هاکاران ( )12و س یدزاده و هاکاران ( ،)1گزارش کردند کذه درلذد دانذه پذوک
تصت تاثیر تراکم کاشت قرار نگرفت.
وزن هزار دانه
وزن هزار دانه تصت تاثیر سن نشا و تراکم گیاه در واحد سطح و اثرات متقابل آنها قرار نگرفت .متوسط وزن دانه از
اجزای مهم عالکرد میباشد که تصت تاثیر خوولیات وراثتی گیاه است .اما میتواند بذه شذدت تصذت تذاثیر شذرایط
مصیطی قرار گیرد .نامناسب بودن شرایط مصیطی مانند با بودن دما و تذنا رطذوبتی در دوره پذر شذدن دانذههذا از
مهمترین د یلی است که میتواند وزن دانه را تصت تاثیر قرار دهد ( .)23لذا عدم تصت تاثیر قرار گرفتن وزن دانذه بذا
سن نشا و تراکم گیاه در این مطال ه میتواند ناشی از عدم برخورد دوره پر شدن دانهها با شذرایط مصیطذی نامناسذب
باشد.
عملکرد بیولوژیک
در این مطال ه اثر سن نشا بر عالکرد بیولوژیک از نظر آماری م نیدار نبود .در برخذی از پذژوهاهذا نیذز چنذین
نتیجهای حالل شده است .خیری و مبور ( )4و آدهیکاری و هاکاران ( )12نیز گزارش ناودند که سن نشا فاقذد اثذر
م نیدار بر عالکرد بیولوژیک در برنج است .در حالی که برخی دیگر از مصققین اثذر م نذیدار سذن نشذا بذر عالکذرد
بیولوژیک را گزارش ناودهاند .گیالنی و هاکاران ( )8بیاترین بیوماس برنج را در نشاهای  25روز و سرور و هاکاران
( ،)23بیاترین عالکرد بیولوژیک را در نشاهای  12روز گزارش کردند.
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تفاوت میانگینهای عالکرد بیولوژیک در تراکمهای اعاال شده از نظر آماری م نیدار بود .با افزایا تذراکم گیذاه
در واحد سطح عالکرد بیولوژیک افزایا یافت .به طوری که بیاترین میزان عالکرد بیولوژیک در تراکم  33گیذاه در
متر مربع حالل شد .این افزایا نسبت به تراکم  13گیاه در متر مربع در حدودد  31درلد بود (جذدول  .)2در ایذن
مطال ه و با وجود این که با افزایا تراکم و بر اثر واکنا پالستیکی گیاه ،ت داد پنجه در گیاه و در نتیجذه جثذه تذک
بوته کاها داشت ولی زیادتر بودن ت داد گیاه در واحد سطح به طور قابل مالحظهای این کذاها را جبذران و سذبب
افزایا م نیدار عالکرد بیولوژیک گردید .چنین نتیجهای در بسیاری از مطال ذههذا مشذاهده شذده اسذت .مرادپذور و
هاکاران ( ،)11با مطال ه چهار تراکم  51 ،34 ،11و  19گیاه در متر مربع بیاترین عالکذرد بیولوژیذک را در تذراکم
 19گیاه مشاهده کردند که با سایر تراکمها تفاوت م نیدار داشت .هاچنذین سذ یدزاده و هاکذاران ( )1و خذدادادی
با نقیبی و هاکاران ( )3بیاترین عالکرد بیولوژیک را در با ترین سطح تراکم مورد مطال ذه گذزارش کردنذد .البتذه
نتایج متفاوت نیز گزارش شده است .بزرگی و هاکاران ( ،)14با مطال ه سه آرایا کاشذت  22×22 ،25×25و 15×15
سانتیمتر بیاترین عالکرد بیولوژیک را در تراکم  22×22سانتیمتر مشاهده کردند.
بررسی ضرایب هابستگی ساده لفات نشان داد که عالکرد بیولوژیک هابسذتگی مثبذت و م نذیداری بذا ت ذداد
پنجه بارور در گیاه (* )r=2/39و ت داد دانذه در خوشذه (* )r=2/31داشذت (جذدول  .)3مطذابق ایذن نتذایج شذوکال و
هاکاران ( )24و مصادی و هاکاران ( )12هابستگی مثبت و م نیدار عالکرد بیولوژیک با ت داد پنجه بارور (خوشذه
در واحد سطح) و ت داد دانه در خوشه را گزارش کردند.
عملکرد دانه
بررسی اثر سن نشا بر عالکرد دانه حاکی از تفاوت م نیدار میانگین عالکرد در هر سه سن نشا بذود .بذیاتذرین
عالکرد دانه در هکتار در سن نشای  32روز و کمترین آن در سن نشای  42روز حالل شد .تفاوت میذانگین عالکذرد
در این دو تیاار در حدود  23درلد بود (جدول .)2
مطال ههای مت ددی نشان داده است که عالکرد دانه برنج تصت تاثیر سن نشا قرار مذیگیذرد .مطذابق نتذایج ایذن
مطال ه ،رمضانی و جاللی ( )5مشاهده ناودند که با ترین میزان عالکرد دانه در نشاهای  32و  35روز به دسذت آمذد
که تفاوت آماری م نیداری با عالکرد دانه در نشاهای  25روز داشتند .هاچنین کوات و هاکاران ( )11انتقال نشذاها
در سن  29روز را مناسبتر دانستند .اما بر خالف این نتایج شوکال و هاکاران ( )24با ترین میذزان عالکذرد دانذه را
در نشاهای  12روز گزارش کردند .هاچنین فتص لینژاد و هاکاران ( )9با ترین عالکرد دانه در کشت مکذانیزه بذرنج
را در نشاهای  22روز در مقایسه با سنین  33 ،21و  42روز مشاهده کردنذد .تفذاوت ایذن نتذایج احتاذا " بذه دلیذل
متفاوت بودن روش های مدیریت زراعی از قبیل تهیه خزانه ،تهیه بسذتر بذذر و چگذونگی روشهذای نشذاکاری باشذد.
بررسی مطال ههای انجام شده حاکی است که م او " نشاهای با سن کاتر در کشتهذای کذامال" مکذانیزه موفذقتذر
هستند و نشاهای با سنین  25تا  35روز در کشتهای غیر مکانیزه و شرایط نامطلوبتذر بسذتر کشذت نتذایج بهتذری
دارند.
تفاوت میانگین عالکرد دانه در تراکمهای مورد مطال ه از نظر آماری م نیدار بود .بذا افذزایا تذراکم گیذاه تذا 33
گیاه در متر مربع عالکرد دانه افزایا م نیداری یافت .تفاوت عالکرد دانه در این سطح از تراکم نسبت به تذراکم 13
گیاه در متر مربع در حدود  144درلد بود (جدول .)2
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شک  -9اثر سن نشا بر عملکرد دانه

با افزایا تراکم و بر اساس واکنا گیاه به تراکم ،ت داد پنجه بارور (سنبله) در گیاه و ت داد دانه در خوشه کاها
یافت ولی به دلیل افزایا ت داد گیاه و در نتیجه ت داد سنبله در واحد سطح و هاین طور افزایا عالکرد بیولوژیذک،
عالکرد دانه افزایا چشاگیری یافت و نشان داد که افذزایا ت ذداد سذنبله در واحذد سذطح در ایذن مطال ذه عامذل
موثرتری در ت یین عالکرد بوده است.
در اغلب پژوهاهای انجام شده در مورد اثر تراکم بر عالکرد دانه ،افذزایا مصوذول تذا سذطح م ینذی از تذراکم
گزارش شده است که با نتایج این مطال ه مطابقت دارد .لین و هاکذاران ( ،)11بذیاتذرین عالکذرد دانذه بذرنج را در
با ترین سطح تراکم ی نی  212هزار گیاه در هکتار در سیستم کشتی که کود شیایایی دریافذت کذرده بذود مشذاهده
کردند .ابراهیایراد و هاکاران ( )1نیز بیاترین عالکرد دانه را با ترین سطح تراکم که با آرایا کاشذت  15×15بذه
دست آمد و مرادپور و هاکاران ( ،)11بیاترین عالکرد دانه را در تراکم  19گیاه در متر مربع گزارش کردند.
مطال ه هابستگی ساده لفات حاکی اسذت کذه عالکذرد دانذه دارای هابسذتگی مثبذت و م نذیدار بذا عالکذرد
بیولوژیک (** ،)r=2/95ت داد پنجه بارور (** )r=2/4و ت داد دانه در خوشذه (** )r=2/38بذود .امذا هابسذتگی ایذن
لفت با ت داد پنجه در گیاه (** )r=-2/31و درلد دانه پوک (* )r=-2/39منفی و م نیدار و با وزن هذزار دانذه غیذر
م نیدار بود (جدول  .)3هابستگی مثبت و م نی دار عالکرد دانذه بذرنج بذا ت ذداد خوشذه در متذر مربذع و عالکذرد
بیولوژیک در مطال ه بخشیپور و هاکاران ( )2لفایی چائیکار و هاکاران ( )1و شوکال و هاکاران ( )24نیذز گذزارش
شده است.
در این مطال ه ،عالکرد دانه بیاترین هابستگی را با عالکرد بیولوژیک داشت .به نظر میرسد با افزایا عالکرد
بیولوژیک به دلیل تجاع مواد فتوسنتزی مصدودیت منبع وجود نداشته و سبب دریافت و انباشت ماده خشک توسذط
دانهها (مقودهای فیزیولوژیک) شده است.
شاخص برداشت
اثر سن نشا بر شاخص برداشت م نیدار نبود .در حالی که برخی مطال هها اثر م نیدار سن نشا بذر ایذن لذفت را
گزارش کردهاند .خیری و مبور ( )4بذا ترین شذاخص برداشذت را در نشذاهای  32روز و سذرور و هاکذاران ( )23در
نشاهای جوانتر  12روز مشاهده کردند.
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مقایسه میانگین شاخص برداشت در تراکمهای مختلف تفاوت م نیدار آماری بین میانگینهای شذاخص برداشذت
را نشان داد .بیاترین شاخص برداشت در با ترین سطح تراکم ی نی  33گیاه در متر مربع بذه دسذت آمذد .افذزایا
شاخص برداشت در این تراکم نسبت به تراکم  13گیاه در متر مربع در حدود  41درلد بود (جدول .)3
مطابق این نتایج ،خدادادی با نقیبی و هاکاران ( )3بیاترین شاخص برداشت را در با ترین سطح تذراکم ی نذی
 122گیاه در متر مربع مشذاهده کردنذد .بذر خذالف ایذن نتذایج ،سذرور و هاکذاران ( )23بزرگذی و هاکذاران ( )14و
س یدزاده و هاکاران ( )1با ترین شاخص برداشت را در تراکمهای پایین گزارش کردند .تصقیقات مت ددی نیز تصذت
تاثیر قرار نگرفتن شاخص برداشت با تراکم را اعالم کردهاند.
بر اساس بررسی ضرایب هابستگی لفات ،شاخص برداشت با ت داد پنجذه بذارور (* ،)r=2/31عالکذرد بیولوژیذک
(** )r=2/58و عالکرد دانه (** )r=2/81دارای هابستگی مثبت و م نیدار و با ت داد پنجذه در گیذاه (* )r=2-/31و
درلد دانه پوک (* )r=-2/4دارای هابستگی منفی و م نیدار بود (جدول  .)3هابستگی مثبذت و م نذیدار شذاخص
برداشت با عالکرد دانه ،عالکرد بیولوژیک و ت داد پنجه بارور در پژوهاهای مصادی و هاکاران ( )12و بخشیپور و
هاکاران ( )2نیز مشاهده شده است.
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نتیجهگیری کلی
سن نشا و تراکم گیاه در واحد سطح از عوامل تاثیرگذار بر عالکرد برنج شناخته مذیشذود .بذر اسذاس نتذایج ایذن
مطال ه با ترین میزان عالکرد دانه در نشاهای با سن  32روز و با ترین سطح تراکم مورد مطال ه ی نی مشاهده شذد.
هابستگی مثبت و م نیدار عالکرد دانه با ت داد پنجه بارور در گیاه (خوشه در گیاه) ،ت داد دانه در خوشه و عالکذرد
بیولوژیک نشان داد که این لفات میتواند بیاترین تاثیر را بر عالکرد دانه برنج داشته باشد .زم به ذکر اسذت کذه
این نتایج مربوط به یک مطال ه یک ساله است و می تواند تصت تاثیر اثذر سذال قذرار گرفتذه باشذد .بنذابراین تنهذا در
لورتی که در مطال ههای مشابه انجام شده در منطقه مورد تائید قرار گیرد قابل تولیه خواهد بود.
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Abstract
In order to study effect of seedling age and plant density on yield and yield
components of rice (Sadri cultivar), a field experiment was conducted at the
Ordukhan Agricultural Research Center, Heart Province - Afghanistan
(Geographical longitude: 62°11'29" east and geographical latitude: 34°20'35"
north) during the cropping season 2017-2018. The experiment was laid out in
complete block design with three replications. Seeding ages with three levels (20,
30 and 40 days) were considered as main plots and plant densities with four levels
(13, 17, 22 and 33 plants/m2) were allocated as sub plots. Analysis of variance
showed that the effect of seedling age on number of tillers per plant, numbers of
grains per panicle and grain yield was significant. The plant density had
significant effect on all traits (expect, 1000grains weight). Interaction of two
factors had no significant effect on any of the traits. The means comparison
showed that the highest of number grains per panicle and grain yield were
obtained for 30 days seedling age. Also, the highest of number of tiller per plant,
number of fertile tiller per plant, number of grains per panicle and percent of
unfilled grain were obtained by 13 plants per m2. But the highest biological yield,
harvest index (HI) and grain yield obtained by 33 plants per m2. Based on simple
correlation coefficient of traits, grain yield had significant positive correlation
with biological yield, number fertile tiller per plant and number grains per panicle.
Key words: Correlation coefficient, Grain yield, Percent of unfilled grain, Yield
components

